Breve introdução
Aquando do falecimento de entes queridos, além do sentimento de
dor, os membros da família necessitam também de organizar
várias tarefas após o falecimento, motivo pelo qual o presente guia
disponibiliza informações simples relacionadas com o
levantamento de Certificado de Óbito, Boletim de Óbito,
reconhecimento e levantamento de restos mortais, entre outras,
facilitando aos membros da família conhecer as respectivas
formalidades e apoiando-os adequadamente ao lidarem com o
funeral.

Formalidades
Informações detalhadas, como locais para tratamento de
formalidades, n.º de telefone, documentos necessários e taxas,
encontram-se disponíveis no verso.

Passo 1 - Levantamento do Certificado de
Óbito
Levantamento do Certificado de Óbito, conforme notificado pelos
profissionais de saúde, nos locais seguintes:
CHCSJ

Passo 4 - Cerimónia religiosa e inumação
Cerimónia religiosa
Quando necessário, com custos adicionais, podem ser utilizadas
pequenas Salas de Altar ou Capela do CHCSJ para a realização
de cerimónia religiosa simples. As marcações são efectuadas por
ordem de apresentação dos pedidos. Após a cerimónia, os restos
mortais devem ser removidos de imediato do CHCSJ, não
podendo ser novamente colocados na câmara frigorífica da Casa
Mortuária.
Inumação
Caso deseje utilizar as respectivas instalações ou serviços
municipais de Macau, tais como os cemitérios públicos ou o
serviço de inumação junto de árvores, deve-se apresentar o
pedido junto do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).
Relativamente à transladação de restos mortais para o exterior ou
cremação, deve-se dirigir ao Corpo de Polícia de Segurança
Pública (PSP) para as devidas formalidades (“Auto de notícia de
transladação de restos mortais”, “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais”).

Notas:
1 . Nas seguintes situações, após o Passo 2, deve-se dirigir ao

Para reconhecimento e levantamento dos restos mortais, deve-se
dirigir, dentro de cinco dias após o falecimento, à Casa Mortuária
do CHCSJ, salvo circunstâncias especiais.

Decreto-Lei n.º 47/85/M

Alteração do Decreto-Lei n.º 7/85/M

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º19/2001
Taxa e regras principais de utilização das Salas de Altar ou Capela
da Casa Mortuária do CHCSJ
DEP n.º 51/75
Aprova a tabela de preços por serviços prestados pelos Serviços de
Saúde e Assistência

Meios de contacto do CHCSJ

referido no passo 1) ;

B. Casos em que os restos mortais precisem de ser

transladados para o exterior ou cremados e que careçam
efectuar o pedido de “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais” (para mais
informações, consulte a PSP) ;

Aplicável aos casos de falecimento diligenciados pela Polícia
Judiciária.

Passo 3 - Reconhecimento e levantamento dos
restos mortais

Actualiza as condições médico-legais pertinentes à transladação,
remoção, enterramento, cremação e incineração de restos mortais.

A. Os restos mortais envolvem a saúde pública (requerentes
que tenham sido atribuídos o Atestado Médico-Sanitário

Polícia Judiciária

Deve-se dirigir dentro de dois dias após o falecimento, à
Consevatória do Registo Civil, para aquisição do Boletim de
Óbito.

Decreto-Lei n.º 7/85/M

Centro de Controlo e Prevenção da Doença dos Serviços de
Saúde, para pedido de Atestado Médico-Sanitário, a fim de
efectuar as restantes formalidades:

Aplicável aos casos de falecimento em geral, sem necessidade de
diligência pela Polícia Judiciária. Caso envolva a saúde pública, o
pessoal do CHCSJ efectuará também nesta etapa a emissão do
Atestado Médico-Sanitário para o tratamento das formalidades
constantes na Nota 1A.

P a s s o 2 - Aquisição do Boletim de Óbito

Principais Legislações

2 ..

3.

4.

Com excepção dos procedimentos de levantamento ou
transladação de restos mortais que devem ser executados
pela agência funerária representante, as restantes
formalidades podem ser efectuadas pelos próprios
membros da família do falecido, representantes legais ou
agências funerárias;
Aqueles que não consigam realizar o funeral devido a
dificuldades financeiras, podem entrar em contacto com o
Núcleo de Atendimento e Coordenação Local do Instituto
de Acção Social ;
No caso de qualquer alteração das informações,
prevalecem as mais recentes fornecidas pelos respectivos
Serviços.
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Formalidades, locais e contacto telefónico/ documentos necessários e taxas

Sede da Polícia Judiciária - Secção 1

Breve introdução
Aquando do falecimento de entes queridos, além do sentimento de
dor, os membros da família necessitam também de organizar
várias tarefas após o falecimento, motivo pelo qual o presente guia
disponibiliza informações simples relacionadas com o
levantamento de Certificado de Óbito, Boletim de Óbito,
reconhecimento e levantamento de restos mortais, entre outras,
facilitando aos membros da família conhecer as respectivas
formalidades e apoiando-os adequadamente ao lidarem com o
funeral.

Passo 4 - Cerimónia religiosa e inumação

Cerimónia religiosa

Quando necessário, com custos adicionais, podem ser utilizadas
pequenas Salas de Altar ou Capela do CHCSJ para a realização
de cerimónia religiosa simples. As marcações são efectuadas por
ordem de apresentação dos pedidos. Após a cerimónia, os restos
mortais devem ser removidos de imediato do CHCSJ, não
podendo ser novamente colocados na câmara frigorífica da Casa
Mortuária.

Inumação

Principais Legislações

Decreto-Lei n.º 7/85/M

Decreto-Lei n.º 47/85/M

Actualiza as condições médico-legais pertinentes à transladação,
remoção, enterramento, cremação e incineração de restos mortais.

Observação: Para além das situações com indicação da necessidade de “entrega do original”, é apenas necessário a exibição do original
ou entrega de cópia.

Alteração do Decreto-Lei n.º 7/85/M

Despacho do Secretário para os Assuntos
Sociais e Cultura n.º19/2001

Taxa e regras principais de utilização das Salas de Altar ou Capela
da Casa Mortuária do CHCSJ

dos restos mortais (se aplicável)

Meios de contacto do CHCSJ

DEP n.º 51/75
Aprova a tabela de preços por serviços prestados pelos Serviços de
Saúde e Assistência

(original ou pública-forma e cópia)

Formalidades

Informações detalhadas, como locais para tratamento de
formalidades, n.º de telefone, documentos necessários e taxas,
encontram-se disponíveis no verso.

Caso deseje utilizar as respectivas instalações ou serviços
municipais de Macau, tais como os cemitérios públicos ou o
serviço de inumação junto de árvores, deve-se apresentar o
pedido junto do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).
Relativamente à transladação de restos mortais para o exterior ou
cremação, deve-se dirigir ao Corpo de Polícia de Segurança
Pública (PSP) para as devidas formalidades (“Auto de notícia de
transladação de restos mortais”, “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais”).

informações, consulte a PSP) ;

A. Os restos mortais envolvem a saúde pública (requerentes
que tenham sido atribuídos o Atestado Médico-Sanitário
referido no passo 1) ;
B. Casos em que os restos mortais precisem de ser
transladados para o exterior ou cremados e que careçam
efectuar o pedido de “Livre-trânsito mortuário” ou
“Alvará para cremação de restos mortais” (para mais

Nas seguintes situações, após o Passo 2, deve-se dirigir ao
Centro de Controlo e Prevenção da Doença dos Serviços de
Saúde, para pedido de Atestado Médico-Sanitário, a fim de
efectuar as restantes formalidades:

Notas:
1.

2.

3.

Para detalhes, consulte os respectivos Serviços

PSP - 1.º andar, Departamento Policial de Macau - Comissariado
da Zona Norte, Avenida do Almirante Lacerda

Passo 1 - Levantamento do Certificado de
Óbito

Levantamento do Certificado de Óbito, conforme notificado pelos
profissionais de saúde, nos locais seguintes:
CHCSJ

Polícia Judiciária

Aplicável aos casos de falecimento diligenciados pela Polícia
Judiciária.

P a s s o 2 - Aquisição do Boletim de Óbito

Deve-se dirigir dentro de dois dias após o falecimento, à
Consevatória do Registo Civil, para aquisição do Boletim de
Óbito.

–BIR do falecido (cópia)
–BIR do requerente (original e cópia)
–Declaração ou documento comprovativo do tratamento sanitário

15/P/DAH/DU/01/2021

–2.ª a 5ª feira: 9h00 às 13h00; 14h30 às 17h45
Atestado Médico-Sanitário –6.ª feira: 9h00 às 13h00; 14h30 às 17h30
–Sábados, domingos e feriados: devem ser efectuadas marcações
–Telefone: 8504 1425/2853 3525

–Certificado de óbito (cópia)

Com excepção dos procedimentos de levantamento ou
transladação de restos mortais que devem ser executados
pela agência funerária representante, as restantes
formalidades podem ser efectuadas pelos próprios
membros da família do falecido, representantes legais ou
agências funerárias;
Aqueles que não consigam realizar o funeral devido a
dificuldades financeiras, podem entrar em contacto com o
Núcleo de Atendimento e Coordenação Local do Instituto
de Acção Social ;

–Telefone: 2833 7676
–Página electrónica : www.iam.gov.mo

Levantamento dos restos mortais

Passo 3 - Reconhecimento e levantamento dos
restos mortais

4.

Inumação

–Formulário para pedido de Atestado Médico-Sanitário
–Certificado de Óbito ou documento comprovativo de óbito

Núcleo de Prevenção de Doenças Infecciosas e Vigilância de Doença
do Centro de Controlo e Prevenção da Doença dos Serviços de
Saúde -Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, 335 - 341, Edifício
Centro Hotline, 7.º andar, Macau

–Documento de identificação do requerente (cópia)

CHCSJ – Balcão de marcação do Serviço de Urgência
–Diariamente, 24 horas
–Telefone: 8390 3600

No caso de qualquer alteração das informações,
prevalecem as mais recentes fornecidas pelos respectivos
Serviços.

–Marcação: 2857 3333 (marcação necessária para sábados,

domingos e feriados)
–Consulta: 8981 5552
–Página electrónica : www.psp.gov.mo

–Formulário para pedido de utilização (processado de imediato)

Cerimónia religiosa

–Certificado de Óbito ou Boletim de Óbito (cópia)
–BIR do familiar (original)

Reconhecimento dos restos mortais

C2 do CHCSJ - Casa Mortuária
–2.ª a 6.ª feira: 9h00 às 13h00; 14h30 às 17h30
–Sábados, domingos e feriados: 10h00 às 13h00
–Telefone: 8390 3620

Aplicável aos casos de falecimento em geral, sem necessidade de
diligência pela Polícia Judiciária. Caso envolva a saúde pública, o
pessoal do CHCSJ efectuará também nesta etapa a emissão do
Atestado Médico-Sanitário para o tratamento das formalidades
constantes na Nota 1A.

Conservatória do Registo Civil - 1.º e 2.º andar do Edifício
Administração Pública, Rua do Campo

Para reconhecimento e levantamento dos restos mortais, deve-se
dirigir, dentro de cinco dias após o falecimento, à Casa Mortuária
do CHCSJ, salvo circunstâncias especiais.

Instituto para os Assuntos Municipais

Passo 4
Cerimónia
religiosa e
inumação

–Sábados, domingos e feriados: 24 horas
–Telefone: 8390 3600

Isento de taxas

–2.ª a 6.ª feira: 9h00 às 18h00
–Encerrada aos sábados, domingos e feriados
–Telefone: 2855 0110
–Página electrónica: www.dsaj.gov.mo

Passo 2
Aquisição de
Boletim de Óbito

(processado de imediato)

–Documento comprovativo (original ) da relação de

–2.ª a 6.ª feira: 9h00 às 13h00; 14h30 às 17h30
–Encerrado aos sábados, domingos e feriados
–Telefone: 8390 8299

–Declaração de levantamento (processado de imediato)
–Procuração do familiar (entrega do original)
–BIR do familiar (cópia)
–BIR do falecido (cópia)
–BIR do procurador (cópia)
–Recibo do pagamento da câmara frigorífica mortuária (original)
–Boletim de Óbito (cópia)
–Atestado Médico-Sanitário (cópia, se aplicável)

Passo 3
Reconhecimento e
levantamento dos
restos mortais

–2.ª a 6.ª feira: 9h00 às 13h00; 14h30 às 17h30
–Encerrada aos sábados, domingos e feriados
–Telefone: 2855 7777
–Página electrónica: www.pj.gov.mo

–BIR do requerente (original)
–Declaração de levantamento de restos mortais
CHCSJ - Balcão de marcação n.º 10 do átrio principal

Isento de taxas

parentesco entre o requerente e o falecido (certificado
de casamento, certificado de nascimento ou outros
documentos de identificação onde constem os respectivos
dados ) ou declaração da relação de parentesco entre
o requerente e o falecido (original, processado de
imediato)
–BIR do falecido (original)
CHCSJ - Balcão de marcação do Serviço de Urgência
Passo 1
Levantamento do
Certificado de
Óbito

Documentos necessários
Local e horário
Formalidades

